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των ροών των µεταναστών, «πρά-

σινη» αγορά των καταστροφών της
φύσης, υπακοή για την εξασφάλιση
κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης,
ολοκληρωτική κυριαρχία επί της πληροφορίας, της γνώσης και του πολιτισµού.
Ο παγκοσµιοποιηµένος καπιταλισµός, απελευθερωµένος ο ίδιος από
κάθε φραγµό κίνησης -πέρα από αυτούς που µπορεί να ορθώνουν οι κοινωνικοί ταξικοί αγώνες- και τα αφεντικά λένε ωµά στους εργαζόµενους:
Σας περιθωριοποιούµε, σας κάνουµε
τη ζωή και την εργασία λάστιχο, σας
απολύουµε, σας χρησιµοποιούµε όταν
και όπως θέλουµε για την αύξηση
των κερδών µας. Η αναπαραγωγή
της εργατικής δύναµης είναι πλέον
ευθύνη των ίδιων των εργαζοµένων.
Τα ανθρώπινα απορρίµµατα είναι το
µεγαλύτερο µέρος των διογκούµενων
απορριµµάτων τόσο της κρίσης όσο
και της ανάπτυξης.
Όλα πια βοούν ότι η κοινωνία που
είναι βασισµένη στην εκµετάλλευση
της εργασίας, την κρατική κυριαρχία,
την ιδιοκτησία, τον ανταγωνισµό, την
ιεραρχία, την αντιµετώπιση της φύσης ως οικονοµικό πόρο, τον παραγωγισµό, δεν έχει άλλο µέλλον να µας
προσφέρει από αυτό της σύγχρονης
τεχνοεπιστηµονικής βαρβαρότητας,
αποξένωσης, αλλοτρίωσης και καταστροφής.
Απέναντι σε αυτή την ολοκληρωτική
επίθεση ο κόσµος της εργασίας δεν
µπορεί να αντιπαραθέσει τίποτα λιγότερο παρά το τα θέλουµε όλα! Θέλουµε όλο τον πλούτο που παράγουµε,
την αλλαγή του εκµεταλλευτικού και
δεσποτικού τρόπου παραγωγής του,
την αλλαγή και του ίδιου του άχρηστου και καταστροφικού για τον άνθρωπο και τη φύση πλούτου. Θέλουµε
οι βασικές µας ανάγκες (τροφή, στέγη,
παιδεία, υγεία, ασφάλιση, πληροφόρηση, πολιτισµός) να καλύπτονται για
όλους, χωρίς καµιά διάκριση, µε µη
εκµεταλλευτικούς, αγοραίους, κρατικούς, ή κυριαρχικούς προς τη φύση
όρους, ως κοινά δωρεάν προσβάσιµα
σε όλους δηµόσια κοινωνικά αγαθά,
που διαχειρίζονται οι άνθρωποι µε
συνεργατικούς, ισότιµους και κοινωνικά αλληλέγγυους όρους. Θέλουµε ο
χώρος να συγκροτείται ως δηµόσιος
κοινωνικός χώρος κοινοτικών µορφών αυτοδιεύθυνσης και δηµιουργίας. Θέλουµε η φύση να αποτελεί συµµαχική δύναµη της συλλογικής µας
προσπάθειας, οργανικό στοιχείο µιας
ζωής απαλλαγµένης από πλαστικές
ανάγκες και ιδιοκτησιακό εγωισµό.
Απέναντι σε αυτές τις ανάγκες του κόσµου της εργασίας στέκονται εχθρικά
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των

ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, γιατί ως προκεχωρηµένα φυλάκια του κράτους µέσα
στο εργατικό κίνηµα αποτελούν τους
θεµατοφύλακες της ανάπτυξης των
αφεντικών, της ανταγωνιστικότητας,
της παραγωγικότητας. Επιδιώκουν
“εθνικά υπεύθυνους” ρόλους, είτε µε
εθιµοτυπικές λιτανείες, είτε στα τραπέζια του διαλόγου. Στόχος τους είναι
η εξασφάλιση της κοινωνικής οµα-

λότητας και συναίνεσης, η οποία στα
χέρια της πολιτικής και οικονοµικής
εξουσίας µεταφράζεται σε «κοινωνική
υποταγή», η διαπραγµάτευση της τιµής
της εργατικής δύναµης στα πλαίσια
πάντα της
καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό και
σπεύδουν σήµερα να δηλώσουν “παρών” στην “εθνική προσπάθεια” για
υπέρβαση της κρίσης.
Την ίδια στιγµή, ο συνδικαλισµός τύπου ΠΑΜΕ, διατηρώντας τα ίδια γραφειοκρατικά και ιεραρχικά χαρακτηριστικά και επιδιώκοντας να αναδειχθεί
σε µια ΓΣΕΕ στη θέση της ΓΣΕΕ, είναι
εχθρικός απέναντι σε κάθε ανεξάρτητη
εργατική δράση που ξεφεύγει από τον
έλεγχό του, δίνει τη “µάχη” της πολιτικής διαµαρτυρίας, της κοµµατικής
καταγραφής και των κοινοβουλευτικών διεξόδων και όχι της πραγµατικής
µαζικής και µαχητικής από τα κάτω
σύγκρουσης µε το κεφάλαιο και τους
κυβερνώντες.
Όλες οι προτάσεις “ανακούφισης”,
“ανάσχεσης”, “διεξόδου” από την κρίση στην ουσία ζητάνε επιστροφή στην
προηγούµενη κατάσταση, στην “οµαλότητα” της καταστροφικής για τον
άνθρωπο και τη φύση καπιταλιστικής ανάπτυξης. ∆εν υπάρχει σε αυτές
ούτε ίχνος πραγµατικής ανακούφισης,
ανάσχεσης ή διεξόδου από την καταθλιπτική κατάσταση που βιώνουν οι
εργαζόµενοι/ες, οι άνεργοι/ες, οι νέοι/
ες, οι µετανάστες/τριες, σήµερα. Μόνο
η µετατροπή της κρίσης σήµερα σε
πολιτική επαναστατική κρίση συνολικής αµφισβήτησης και ανατροπής του
συστήµατος που γεννά τη σύγχρονη
δυστυχία µπορεί να οδηγήσει σε πραγµατική βελτίωση της θέσης του εργαζόµενου κόσµου.
Γι’ αυτό δε διεκδικούµε «κάτι από τα
κέρδη τους», αλλά όλο τον πλούτο που
παράγει ο εργαζόµενος σήµερα, µαζί
µε την ανάγκη για αλλαγή αυτού του
πλούτου. ∆ε διεκδικούµε απλά «υπεράσπιση, ή ρεαλιστική µείωση των ωρών
εργασίας» ή «δουλειά για όλους», αλλά
τη ριζική πανκοινωνική µείωση του
χρόνου και την αλλαγή του περιεχοµένου της εργασίας για όλους, γιατί θέλουµε να κάνουµε µέτρο του πλούτου
τον ελεύθερο χρόνο, να ανατρέψουµε
την εργασία της «ανταγωνιστικότητας» και της «αποδοτικότητας» που
αποµονώνει και αποξενώνει και να
την µετασχηµατίσουµε σε ελεύθερο
συνεργατικό και δηµιουργικό κοινωνικό πράττειν. ∆ε διεκδικούµε απλά
«απαγόρευση των απολύσεων», «κρατικοποιήσεις» και «προγράµµατα σωτηρίας», αλλά την διεκδίκηση όλης της
παραγωγικής διαδικασίας, την επανάκτηση του κοινωνικού πλούτου µε την
παράλληλη δηµιουργία κοινωνικών

αµεσοδηµοκρατικών αντιθεσµών.
∆ε διεκδικούµε απλά «κρατική» παιδεία, υγεία, ασφάλιση, αλλά τη ριζική
αλλαγή των λειτουργιών, των µεθόδων και του περιεχοµένου τους, στη
βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης και
των δηµόσιων κοινωνικών αναγκών
και της απελευθέρωσής τους από τη
δικτατορία του κράτους και της αστικής ιδεολογίας.
∆εν καταγγέλλουµε απλά τα σύµφωνα σταθερότητας ή τις αποφάσεις των
ευρωπαίων υπουργών, αλλά δρούµε για τη διεθνιστική επαναστατική
αποδέσµευση και διάλυση όλων των
µηχανισµών και διεθνή οργανισµών
διακρατικής εξουσίας και οικονοµικής
κυριαρχίας (Ε.Ε., ∆ΝΤ, ΠΟΕ, ΝΑΤΟ
κλπ), µε δράσεις που θα ενώνουν τους
εργαζόµενους απέναντι στον κοινό
εχθρό πέρα από εθνικά σύνορα και
“εθνικές οικονοµίες”.
∆εν αναγνωρίζουµε στα µορφώµατα του καθεστωτικού συνδικαλισµού
(ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, Οµοσπονδίες) ότι εκπροσωπούν τους εργαζόµενους της
βάσης. Απεναντίας λειτουργούν ως
µεσολαβητές της άµβλυνσης των κοινωνικών αντιστάσεων που ξεπουλούν
αγώνες. Αντίθετα, οργανωνόµαστε και
παλεύουµε, µε πραγµατικά ανεξάρτητο και αυτόνοµο τρόπο, µε συνελεύσεις και αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες βάσης, µε πρωτοβάθµια σωµατεία
και επιτροπές βάσης συγκροτηµένα
σε αυτή την κατεύθυνση, ενώνοντας
όλα τα τµήµατα των εργαζοµένων,
Ελλήνων και µεταναστών, πέρα από
συντεχνιακές και επαγγελµατικές περιχαρακώσεις, µε οριζόντιο πανεργατικό συντονισµό τους χωρίς γραφειοκρατικές ή «ταξικές» εκπροσωπήσεις.
Θέλουµε να συµβάλουµε στην ανάπτυξη ενός πραγµατικού αντίπαλου
δέους απέναντι στην ολοκληρωτική
επίθεση του κεφαλαίου και του κράτους, στους «ειδικούς», τα «δεξιά» και
«αριστερά» αφεντικά, που να αφορά
την εργαζόµενη κοινωνική πλειοψηφία, ενός µαχητικού και ακηδεµόνευτου εργατικού κινήµατος βάσης και
χειραφέτησης, της αδιαπραγµάτευτης
διεκδίκησης των αναγκών και των
επιθυµιών µας και της ανάπτυξης
συλλογικών
αµεσοδηµοκρατικών,
αντιεµπορευµατικών, αντικοινοβουλευτικών, αντικρατικών µορφών κοινότητας, αγώνα, αλληλεγγύης, εργατικού πολιτισµού.

